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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. rõhutab Hispaania ja Prantsusmaa 

elektrivõrkude märkimisväärselt suurema 

ühendatuse tähtsust, et toetada piirkonna 

taastuvaid energiaallikaid ja anda Pürenee 

poolsaarele võimalus elektrienergia 

siseturul täiel määral osaleda; on 

seisukohal, et Madridi deklaratsioon, mis 

allkirjastati 4. märtsil 2015. aastal, ja 

Edela-Euroopa ühenduste kõrgetasemelise 

töörühma loomine on olulised sammud 

piirkonna ühendatuse suurendamise 

suunas; tunnistab, et praegune Pürenee 

poolsaare ja Mandri-Euroopa vaheline 

ülekandevõimsus on liiga väike ning et 

kehtivasse ühishuviprojektide nimekirja 

kantud projektidest ei piisa ühendatuse 

eesmärgi saavutamiseks 2020. aastal; 

kutsub kõnealuse piirkonna riike üles 

toetama oma taastuvenergeetika 

arvestatava potentsiaali arendamist ning 

hõlbustama sektori pääsu Euroopa 

integreeritud turule; 

34. rõhutab Hispaania ja Prantsusmaa 

elektrivõrkude märkimisväärselt suurema 

ühendatuse tähtsust, et toetada piirkonna 

taastuvaid energiaallikaid ja anda Pürenee 

poolsaarele võimalus elektrienergia 

siseturul täiel määral osaleda; on 

seisukohal, et Madridi deklaratsioon, mis 

allkirjastati 4. märtsil 2015. aastal, ja 

Edela-Euroopa ühenduste kõrgetasemelise 

töörühma loomine on olulised sammud 

piirkonna ühendatuse suurendamise 

suunas; tunnistab, et praegune Pürenee 

poolsaare ja Mandri-Euroopa vaheline 

ülekandevõimsus on liiga väike ning et 

esimesse ühishuviprojektide nimekirja 

kantud projektid ei olnud piisavad 

ühendatuse eesmärgi saavutamiseks 2020. 

aastal; kutsub kõnealuse piirkonna riike 

üles toetama oma taastuvenergeetika 

arvestatava potentsiaali arendamist ning 

hõlbustama sektori pääsu Euroopa 

integreeritud turule; 

Or. en 
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35. tunneb heameelt komisjoni algatuse üle 

viia läbi uuring kasu kohta, mis tuleneb 

Pürenee poolsaare võrkude ühendamisest 

Prantsusmaa, Ühendkuningriigi, Itaalia 

ja Vahemere lõunapiirkonna riikide 

omadega; 

35. tunneb heameelt komisjoni algatuse üle 

viia läbi uuring, milles käsitletakse kasu, 

kulusid ja tehnilisi võimalusi Pürenee 

poolsaare veelgi paremaks ühendamiseks 

ülejäänud ELiga; 

Or. en 

 

 


